
 
รายงานประจ าปี งบประมาณ 2561  

(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
 
 
 
 

หน่วยงาน  กองคลัง 
 
 
 

ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 



ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคลากร 
 นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองคลัง 
งานบริหารงานทั่วไป 
 1. นางสาวกุหลาบ ชาญสัจจา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป   
 2. นายยุทธนา   ช่ืนบานเย็น นักวิชาการเงินและบัญชี  
 3. นางสาวทัศนีย์  แสงรูจีย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
งานการเงิน 
 1. นางสาววรรนภา อังคะนาวิน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงิน 
 2. นางสาวจิตอุษา เจียมจิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 3. นางสาวจันทนา มานตรี  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 4. นางสาวบุญญดา ต้องเสรีกุล นักวิชาการเงินและบัญชี 
 5. นางสาวอารีรัตน์ เรี่ยวแรง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 6. นายวิโรจน์   ชาญสถิตโกศล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
งานบัญชี 
 1. นางกมลทิพย์   เช้ืองาม  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบัญชี 
 2. นางรุจิเรศ   รักทัพ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 3. นางสาววิชุตา   วิจิตรศักด์ิ นักวิชาการเงินและบัญชี 
งานพัสดุ 
 1. นายกิตติพงษ์   พื้นพรม  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ 
 2. นายชาตรี   คนงานดี  นักวิชาการพัสดุ 
 3. นายวิเชษฐ์   ศรไชย  นักวิชาการพัสดุ 
 4. ว่าที่ร้อยตรีพีรวุฒิ  ไชยบุญทัน นักวิชาการพัสดุ 
 5. นางสาวพิกุล   ไชยชาติ  นักวิชาการพัสดุ 
 6. นางสาวฤทัยรัตน์  เจนรัตน์โอภากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 7. นางสาวปิยะนุช  กรับทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
งานบริหารจัดการรายได้และสิทธิประโยชน์ 
 1. นางสาวกุหลาบ ชาญสัจจา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารจัดการรายได้ฯ 
 2. นางสาวสุภาพร แผ้วสะอาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  
 
 



 
ตารางแสดงจ านวนบุคลากร กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามประเภท ดังนี้ 
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ผู้อ านวยการกองคลัง – ผู้บริหาร 1    1 
งานบริหารงานทั่วไป  2 1  3 

งานบริหารจัดการรายได้และสิทธิประโยชน์   1  1 

งานการเงิน  4 1 1 6 
งานบัญชี  2 1  3 

งานพัสดุ  4 2 1 7 
     21 

 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561  
งานบริหารงานทั่วไป  
 1. ด าเนินการด้านงานธุรการ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ  จ านวน 5,485 เรื่อง/ปี 
 2. ด าเนินการจัดประชุมกองคลัง และประชุมอ่ืนๆ  จ านวน 30 ครั้ง/ปี 
 3. ด าเนินการตรวจสอบและจัดเก็บฎีกางบประมาณและนอกงบประมาณ จ านวน 7,690 ฉบับ/ปี  
 4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ      จ านวน 30 ครั้ง/ปี 
งานการเงิน    
 1. ด าเนินการเบิกจ่ายตามหนังสืออนุมัติเบิกจ่าย  จ านวน 7,690 รายการ/ป ี
 3. ด าเนินการจ่ายเงินเดือนทุกประเภท   จ านวน  230 ฉบับ/ปี 
 2. ด าเนินการโอนเงิน/จ่ายเช็คตามหนังสืออนุมัติเบิกจ่าย จ านวน 4,456 รายการ/ป ี
 3. ด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท  จ านวน 110,446 ใบ/ปี  
 4. ด าเนินการเก่ียวกับการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จ านวน 233 ฉบับ/ป ี
 5. ตรวจสอบและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ จ านวน 330 รายการ/ปี 
 6. ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินกองทุนทุกประเภท  จ านวน 906 รายการ/ปี 
  
 



งานบัญชี  
 1. ด าเนินการจัดท าข้อมูลรายงานทางการเงินประจ าวัน ประจ าเดือน และประจ าปี  
จ านวน 64,981 รายงาน/ปี 
 2. ด าเนินการลงบัญชีรายวันทั่วไป ประเภทเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  
จ านวน 46,945 รายการ/ปี 
งานพัสดุ  
 1. ด าเนินการจัดหาพัสดุ    จ านวน 691 เรื่อง/ปี 
 2. ด าเนินการแจกจ่ายพัสดุ   จ านวน 2,441 เรื่อง/ปี 
 3. ด าเนินการบ ารุงรักษาพัสดุ   จ านวน  5 เรื่อง/ป ี
 4. ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ   จ านวน 5 เรื่อง/ปี 
 5. ด าเนินการงานธุรการและงานอื่นๆ  จ านวน 8,139 เรื่อง/ปี 
งานบริหารจัดการรายได้และสิทธิประโยชน์ 
 1. ด าเนินการตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ และงานบริหารจัดการรายได้และสิทธิ
ประโยชน์  จ านวน 451 เรื่อง/ปี 
 2. ด าเนินการจัดท าหนังสือขอซื้อขอจ้างในโครงการบริการวิชาการ จ านวน 123 เรื่อง/ปี 
 3. ด าเนินการตรวจสอบและจัดท าสัญญาข้อตกลงการเช่าพ้ืนที่ จ านวน 92 ครั้ง/ป ี
 
 

 
 

แผนภาพแสดงผลการด าเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
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ส่วนที่ 3 โครงการ/กิจกรรมส าคัญ/กิจกรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัย 
3.1 โครงการอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน วันที่  21 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15  
โดยคุณจารุพร  ตามกลาง 

 

   

   
 

 
  
 



3.2 ผลการด าเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน  ระหว่าง 
วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคาร 8 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตาม
หัวข้อ ดังนี้  
 1. บรรยายหัวข้อ “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ” 
โดยคุณพรทิพย์  พวงคุ้ม  

 
 2. บรรยายหัวข้อ “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/การจัดงาน” 
โดยคุณผุสดีพร  อยู่ยงสินธุ์  

 
  
3.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 
18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมไอบิส หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
  



3.4 การให้บริการของกองคลัง    
 - การให้บริการรับช าระเงินหน้าเคาน์เตอร์  ผู้ใช้บริการส่วนมากเป็นนิสิตนักศึกษาที่มาช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  ค่ารักษาสภาพ ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ค่าปรับ ค่าน้ า-ไฟ ค่าเช่าพ้ืนที่ 
ประกันซอง และประกันสัญญา ฯลฯ  รวมถึงการให้ค าปรึกษาต่างๆ ให้กับผู้ใช้บริการ   

 
                                             

- ให้บริการด้านอื่นๆ เช่น การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ทุกประเภท, การยืมเงินทดรองราชการ 
การเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ให้กับข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลภายนอกที่มาติดต่อ
ประสานงาน 

  

  
  

 



- ให้บริการกับบุคลากรภายในและภายนอกเก่ียวกับงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และบริการต่างๆ  
 

  
 

  
 

 
- การเปิดซองประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 



ส่วนที่ 4 ประมวลภาพหน่วยงานหรือบุคลากรพร้อมแนวคิด/ข้อเสนอแนะท่ีให้กับหน่วยงาน 
 

กองคลังเป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการ
บริหารจัดการ ด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ 
มุ่งเน้น ให้บริการที่ดี ต่อหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ โดยยึดหลักความถูกต้อง ซื่อสัตย์ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีหลักธรรมาภิบาล  

มีการจัดโครงการเชิงปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ให้กับบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารมหาวิทยาลัย 
 
ส่วนที่ 5 ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองคลัง โดยภาพรวม รายด้าน และข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 1. ความพึงพอใจด้านทั่วไป  พบว่า ภาพรวมของด้านทั่วไปอยู่ในระดับมาก  โดยที่ประเด็นที่มีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ การแต่งกายของเจ้าหน้าที่มีความสะอาด เรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92 รองลงมาคือ 
ให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้องและรวดเร็ว และ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความ
คล่องตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่  3.76   
 2. ความพึงพอใจด้านการให้บริการ  พบว่า ภาพรวมของด้านทั่วไปอยู่ ในระดับมากที่สุด 
โดยที่ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน,  
ไม่รับสินบน ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.61 รองลงมาคือ ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ หรือการพูดจาด้วย ถ้อยค าและน้ าเสียงสุภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 
 3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   พบว่า ภาพรวมของด้านทั่วไปอยู่ในระดับมาก 
โดยที่ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ มีช่องทางการรับเงินให้ใช้บริการหลายรูปแบบ เช่น ธนาคาร  
เคาน์เตอร์เซอร์วิส มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.09 รองลงมาคือ มีช่องทางการจ่ายเงินให้ใช้หลายรูปแบบ เช่น เงินสด เงิน
โอน เช็ค มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่  3.91 



 4. ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ พบว่า ภาพรวมของด้านทั่วไปอยู่ในระดับมาก โดยที่
ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ รับฟังปัญหา หรือข้อซักถามอย่างเต็มใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.29 รองลงมา
คือ มีความน่าเชื่อถือ หรือ ไว้วางใจได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24 
 5. สรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.12  
 
จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง และแนวทางพัฒนา/ปรับปรุงของกองคลัง 

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ แนวทางพัฒนา/ปรับปรุง/ของกองคลัง 

การประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการ
ให้บริการ เช่น ขั้นตอน และ/หรือ ระยะเวลาการ
ให้บริการที่ชัดเจน 

กองคลังมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์หรือแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการที่หลากหลายผ่านปิด
ป้ายประกาศ ประกาศบนเว็บไซต์ของกองคลัง 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เฟสบุ๊ค ไลน์ และเครือข่ายของ
บุคลากรหน่วยงานภายในด้วยกัน   

ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 

 เจ้าหน้าที่กองคลัง ได้ปรับปรุงวิธีการให้ค าแนะน าให้
ตรงกัน โดยมีการพูดคุยหารือท าความเข้าใจภายใน
กลุ่มงาน เพื่อให้การตอบค าถามเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และถูกต้องมากท่ีสุด 

เจ้าหน้าที่รับเงินในช่วงเวลาที่มีคนมาจ านวนมาก 
น าส่งเงินพร้อมกันหลายคน 
 

กองคลังมีการพัฒนาระบบการรับเงิน โดยได้น า
เครื่องรูดบัตร EDC เข้ามาเพ่ิมช่องทางในการรับเงิน
สด และรวดเร็วในการให้บริการ  

- อยากให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละงานประสานงานกัน
ด้วยความร่วมมือ 
- กรณีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่อยู่ ควรมีผู้ที่สามารถ
ปฏิบัติงานแทนได้ 
- บางขั้นตอนของกองคลังสร้างความยุ่งยากในการ
ท างาน 
 

- กองคลัง มีการจัดสัมมนาบุคลากรทุกปี และมีการ
จัดกิจกรรมภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูก
จิตส านึกในการบริหาร และการท างานเป็นทีม 
- มีการจัดท า Job Description ในการมอบหมาย
ภาระหน้าที่ที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
- กองคลังได้จัดท าแนวทางวิธีการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนต่างๆ และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทราบ
โดยทั่วกัน 

 
 
 


